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Jegyzőkönyv 

2013. december 18. (17.00) 

Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 

 

Előzetesen kiküldött napirend: 

1. Bejelentések 

2. Rektori sport pályázat 

3. Rektorválasztás 

4. Ösztöndíjak 

5. Egyebek 

 

Kezdés: 17.23 

Zaránd Péter az ülés megnyitása után javasolja jegyzőkönyvvezetésre 

Meiszterics Bálintot.  

8 igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadva az elnökség által. 

Napirend előre kiküldésre került. Az ülésen Zaránd Péter javasolja a rektori 

sport pályázattal való foglalkozást második napirendi pontként tárgyalja az elnökség. 

17.24 Megérkezett Béni Kornél. 

Egyhangúlag elfogadva az elnökség által.  

Jelenlévő mandátumok szám 10. Csonka Balázst Csordás Péter helyettesíti. 

 

1. Bejelentések 

Zaránd Péter elmondta, hogy az elmúlt héten a KEHI vizsgálattal foglalkoztak, 

ami a tárgynapon leadásra fog kerülni. Néhány helyen akadtak hiányosságok a már 

leköszönt HÖK elnökök idejéből, ezeket sajnos nem tudták pótolni. Főtitkár úr is kapott 

egy kérdéscsomagot a HÖK-kel kapcsolatban a KEHI-től. Ebből egyes kérdések 

megválaszolását ledelegálta az EHÖK-nek ők pedig azok megválaszolásit maradéktalanul 

teljesítették. Az elmúlt héten foglalkozott az ÁJK HÖK-öt érintő rektori ellenőrzéssel. Az 

idei tanévben megrendezésre kerülő Innovációs nap februárban kerül megrendezésre. A 

költségvetési tárgyaláson történtekről mindenki olvashatta a tájékoztatóját. Szavazás 

nem volt a kérdésben, de minden dékán felszólalt a témával kapcsolatban és támogatta 
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Főigazgató asszony új költségvetési modelljét mely magába foglalja a HÖK 

költségvetését is a nyolcas táblában.  

Kiss Edina részt vett a HÖOK mentorprogram szakmai napján, mint ELTE-s 

képviselő. Kerekasztal beszélgetésen vett részt, a téma a tudományterületi erőssége az 

egyes egyetemeknek. Részt vett rajta a Miskolci, a Debreceni, a Corvinus és a Pécsi 

Egyetem és az Eszterházy Károly Főiskola. Kéri, hogy akik részt vesznek majd az 

EDUCATIO kiállításon azok legyenek képben az új felvételi rendszerrel valamint az új 

hallgatói nyilatkozottal is. Akik aláírták a hallgatói szerződést írtak még alá azoknak 

visszamenőleg módosítva lesz a szerződés elnevezése nyilatkozattá az állam által.  

Karvaly Márton beszámolt az Éjszakai Spotról. Köszöni mindenkinek a 

segítséget.  

Bubla Áron kérte, hogy legyen jobban megoldva az irodába bejárás. Erre 

reagálva Zaránd Péter elmondta, hogy kapni fognak egy kapucsengőt az irodához.  

 

2. Rektori sport pályázat 

Dukán András Ferenc elmondta, hogy aktualizálásra került a rektori 

sportpályázat kiírása. Utazásra és rendezvényekre továbbra se lehet pályázni. A 

kiíráshoz szükséges a rektor és az EHÖK elnökség aláírása, amit majd a Főtitkár úr fog 

jóváhagyni. Kovács Márta elmondta, hogy november elsejétől Főtitkár úr a felelős a 

pályázatok elszámolásáért, erről tájékoztatta a pályázókat is.  Dukán András Ferenc 

javasolta, hogy a pályázat december 30-án kerüljön kiírásra és a leadási határidő január 

17-e legyen, ami egy szombati nap így utána tud majd foglalkozni a pályázatok 

összesítésével, amit majd az EHÖK elnöksége fog elbírálni és a szorgalmi időszakkal 

megkezdődhetne a pályázatok kifizetése. Kiss Ádám azt javasolja, hogy a leadási 

határidőt pedig tolják ki január 31-ig, és utána regisztrációs héten foglalkozzanak az 

elbírálással, így a hallgatóknak több ideje lesz leadni. Azt is javasolja, hogy a pályázás 

Neptunon keresztül történjen, így kevesebb adatot kell majd  a hallgatóknak.  

Az elnökség egyhangúan egyet tudott érteni ezzel a javaslattal.  

Zaránd Péter kéri az elnökséget, hogy majd levélben szavazzanak a Főtitkár által 

jóváhagyott anyagról, hogy még decemberben kiírásra kerülhessen. Csordás Péter kéri, 

hogy az anyagot mindenképp hadd láthassa, az elnökség mielőtt az Főtitkár úr elé kerül.  
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3. Rektorválasztás 

Zaránd Péter elmondta, hogy jelenleg egy rektor indulásáról van tudomása. Azt 

javasolja az elnökségnek, hogy a leadás előtt mindenképpen hívják meg a rektor urat a 

január 8-i ülésre, ahol mindenki felteheti a kérdéseit.  

 

4. Ösztöndíjak 

Zaránd Péter kérte a karokat, hogy küldjék be a közéleti ösztöndíjakról szóló 

határozatokat. Három kar nem teljesítette ezt így ezt a témát át kell vinni a következő 

évre.  

 

5. Egyebek 

Csordás Péter mindenkit meghívott a tárgynapot követő napon tartandó KolHÖK 

karácsonyi ünnepségre.  

Vége: 18.30 

 

Teendők, 

határidőkkel 
- 

Határozatok  - 

Delegálások 

(Személyi 

kérdések) 

- 

Dátumok 
Rektori sport pályázat várható pályázásai határideje 

2013.december 30.-2014. január 31. 
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Jegyzőkönyv hitelesítés: 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Zaránd Péter Hermán Dániel 

Elnök Elnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság 

 ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

 

_________________________________________ 

Meiszterics Bálint 

Elnöki megbízott, jegyzőkönyvvezető 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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